
 

 

CALENDÁRIO DE EVENTOS 2017 – POUSO ALTO 
 

   

PERÍODO EVENTO CATEGORIA DESCRIÇÃO E LOCAL DO EVENTO 

  

JANEIRO 

Janeiro e 
outras 

épocas do 
ano 

FESTA DE REIS 

(FOLIA DE REIS) 

Cultural e 
Religiosa de 

Caráter 
Comunitário 

A celebração ocorre em vários locais, os foliões visitam várias casas e localidades, 

na cidade e na zona rural. A festa especificamente ocorre na frente de alguma 

casa ou em um recinto comunitário nas comunidades rurais, e é promovida por 

festeiros que se comprometeram no decorrer do ano. Barracas para consumo de 

alimentos doces ou salgados e bebidas são montadas no local onde há músicas e 

danças. 

Local: Bairros rurais, mais especificamente nos bairros Ribeirão, Cachoeira e 

Berberia. 

Dia 23 
FESTA DE SÃO 

SEBASTIÃO 

Religiosa de 
Caráter 

Comunitário 

Durante a Festa, precedida de novena/tríduo e celebração com bênçãos especiais, há 

leilão de gados e de prendas. 

A Capela de São Sebastião representa traduz a cultura comunitária e sua arquitetura 

remete aos primórdios da Comunidade do Ribeirão, o Século XIX. 

Local: Praça do Bairro Ribeirão. 

FEVEREIRO 

Semana do 
Dia 06 

FESTA DE NOSSA 
SENHORA DE 

CANDEIAS 

Religiosa de 
Caráter 

Comunitário 

Durante a Festa, precedida de tríduo e celebração com bênçãos especiais, há leilão de 

gados e de prendas e festividades. 

Local: Capela e Centro Comunitário do Bairro da Cachoeira. 



 

16 a 19 de 
Fevereiro  

CARNAVAL 
ANTECIPADO DE 

POUSO ALTO 

CARNAFOLIA 

Popular e 
Turística 

O Carnaval Antecipado ocorre todos os anos no fim de semana que antecede o 

Carnaval Oficial. O evento tem a duração de quatro dias e atrai foliões de toda a 

região do Sul de Minas, Vale do Paraíba de São Paulo e do Rio de Janeiro. 

O evento conta com ampla infraestrutura de palco, segurança, praça de 

alimentação, banheiros químicos, equipe de apoio, iluminação, sonorização, 

bandas e tendas. A Corporação Musical Mário Russano é presença constante na 

matinê do último dia de folia. 

Locais: Praça Desembargador Ribeiro da Luz e Av. Fernando Petronilho. 

 ABRIL 

09 a 16 de 
Abril 

SEMANA SANTA 

Turística e 
Religiosa de 

Caráter 
Comunitário 

A Semana Santa, festa religiosa de grande relevância no Município, além das 

tradicionais procissões e celebrações na Igreja Matriz, apresenta na sexta-feira 

santa (dia 03 de abril) o Teatro ao ar livre com a encenação da Paixão, Morte e 

Ressurreição de Jesus Cristo produzida pelo Grupo Teatral São Francisco de Assis, 

culminado num dos mais tradicionais e maiores teatros ao ar livre do Sul de 

Minas. O evento conta ainda com a participação da Corporação Musical Mário 

Russano e de fiéis das comunidades rurais do Município e, ainda, de turistas que 

buscam a cidade para participar e vivenciar sua tradição. 

Local: Igreja Matriz, Adro da Igreja, Praça Desembargador Ribeiro da Luz e 

Escadaria do Paço Municipal. 

 MAIO 

05 a 07 

 

 

FESTA DE SÃO 
BENEDITO 

 

Religiosa de 
Caráter 

Comunitário 

A festividade ocorre próxima à data de comemoração de São Benedito, dia 04 de 

Abril. Durante o evento há Tríduo Preparatório, missas, leilão de prendas, desfile 



 

 

 

de cavaleiros, bingo, som mecânico e Show com Wagner e Wanderson. 

Local: Capela de São Benedito – Bairro da Berberia. 

Dia 26 
FESTA DE SANTA 

RITA 

Religiosa de 
Caráter 

Comunitário 

Durante a Festa, precedida de tríduo e celebração com bênçãos especiais, há leilão de 

gados e de prendas e festividades. Tradicionalmente, há procissões que saem do 

Bairro Bom Retiro e das vizinhas Itanhandu, São Sebastião do Rio Verde e Itamonte. 

Local: Capela de Santa Rita no Distrito de Santana do Capivari. 

 JUNHO 

12 
FESTA DE SANTO 

ANTÔNIO 

Religiosa de 
Caráter 

Comunitário 

Durante a Festa, precedida de tríduo e celebração com bênçãos especiais, há leilão de 

gados e de prendas e festividades. 

Local: Capela de Santo Antônio. Rua Barão de Pouso Alto. 

Dia 15 
PROCISSÃO DE  

CORPUS CHRISTI 

Cultural e 
Religiosa de 

Caráter 
Comunitário 

O Dia de Corpus Christi é celebrado na quinta-feira seguinte à Festa da Santíssima 

Trindade, que ocorre no primeiro Domingo depois de Pentecostes, de acordo com 

o calendário religioso cristão. 

As festividades se iniciam com uma Celebração Eucarística na Igreja Matriz, 

seguida de procissão até a Praça Desembargador Ribeiro da Luz, onde os fiéis 

recebem a bênção do Santíssimo Sacramento. 

Apesar de ser um evento religioso, os tradicionais tapetes ornamentais 

confeccionados para a passagem do cortejo se tornam atração turística e 

manifestação cultural do povo pouso altense. 

 

 

02 a 03 

 

CEAAPA 

 

 

O mês de Junho é caracterizado por diversas festas que exaltam a tradição caipira 



 

 

 
10 

 

15 a17 

 

 

 

23 a 24 

 

 

 

 30 a 01 

 
APAE 

 

TRADICIONAL 
FESTA DO GRUPO 

ESCOLAR 

 

FESTA JUNINA DA 
ESCOLA MUNICIPAL 

MARIA FERRAZ 
KOELER 

 

Festa Junina 
Municipal  

Popular e Cultural 

 

 

 

e os costumes da região. Muitas danças, comidas típicas, inclusive a tradicional e 

peculiar Ficazzela, bandeirinhas, quadrilhas, forrós, leilões, bingos e casamentos 

caipiras. 

Local: APAE, Praça Desembargador Ribeiro da Luz, Escola Municipal Maria Ferraz 

Koeler. 

Local: Escola Municipal Ribeiro da Luz (Grupo Escolar). 

Local: APAE, Praça Desembargador Ribeiro da Luz, Escola Municipal Maria Ferraz 

Koeler. 

Local: Praça Desembargador Ribeiro da Luiz 

 JULHO 

 01 a 02 

FESTA DE NOSSA 

SENHORA DA ROSA 

MÍSTICA 

Religiosa de 
Caráter 

Comunitário 

Durante a Festa, precedida de tríduo e celebração com bênçãos especiais, há leilão de 

gados e de prendas e festividades. 

Local: Capela do Bairro Matinho. 

16 a 23 

 

 

EXPOSIÇÃO 
AGROPECUÁRIA /  

FESTA DA SANTA 

 

CASA 

Popular, Cultural e 
Turística 

A Festa da Santa ocorre todos os anos na segunda quinzena do mês de julho e é 

considerada uma das mais importantes festividades do município, por seu caráter 

beneficente, pela tradição de mais 70 anos e por ser um dos marcos para a 

história de Pouso Alto. Durante o evento, há Torneio Leiteiro, desfiles de 

cavaleiros e de carros de boi, apresentações dos alunos das escolas do Município 

e das fazendas e sítios do Município e cidades vizinhas, shows sertanejos, Jantares 

e Bailes, Desfiles, Barracas de Artesanato, entre outros. Um importante aspecto 

desta festividade é a participação ativa de toda a comunidade pousoaltense. A 



 

Festa da Santa Casa é registrada no Livro de Registro das Celebrações e é 

reconhecida como bem imaterial patrimônio cultural de Pouso Alto, a fim de 

garantir a continuidade de expressões culturais referentes à memória, à 

identidade e à formação da sociedade do Município, para o conhecimento das 

gerações presente e futuras. 

Loca: Recinto de Festas da Santa Casa. 

28 a 30 
FESTA DE 
SANT’ANA 

Religiosa de 
Caráter 

Comunitário 

Durante a Festa, precedida de tríduo e celebração com bênçãos especiais, há leilão de 

gados e de prendas e festividades. 

Local: Igreja do Distrito de Sant’Ana do Capivari. 

Dia 28 
FESTA DA CAPELA 
NOSSA SENHORA 

APARECIDA 

Religiosa de 
Caráter 

Comunitário 

Durante a Festa, precedida de tríduo e celebração com bênçãos especiais, há leilão de 

gados e de prendas e festividades. 

Local: Igreja de Nossa Senhora Aparecida. 

27 a 30 
TORNEIO LEITEIRO 

DO BAIRRO DA 
CACHOEIRA 

Popular e 
Turística 

É um tradicional evento do Bairro Cachoeira e adjacências. Há Torneio Leiteiro, 

desfile de cavaleiros e carros de boi, shows sertanejos e de personalidades da 

terra, jantares e bailes, desfiles, barracas de artesanato, entre outros. 

Local: Centro Comunitário do Bairro Cachoeira. 

 SETEMBRO 

Dia 02 
Religiosa de Caráter 

Comunitário 

Religiosa de 
Caráter 

Comunitário 

Durante a Festa, precedida de tríduo e celebração com bênçãos especiais, há leilão de 

gados e de prendas e festividades. 

Local: Capela e Centro Comunitário do Bairro do Sengó. 

Dia 05 
DIA DO 

EVANGÉLICO 

 

Religiosa de 
Caráter 

Comunitário 

As diversas Igrejas Cristãs Evangélicas e Protestantes desenvolvem atividades em 

comemoração ao Dia do Evangélico com atividades em seus templos e também com 



 

uma concentração de atividades artísticas e religiosas na Praça Desembargador 

Ribeiro da Luz. 

Local: Praça Desembargador Ribeiro da Luz e templos locais. 

 

 

Dia 07 DIA DA PÁTRIA Cívica e popular 

Ações cívicas envolvendo autoridades do Município e estudantes, missa solene, 

concertos musicais, exposições temáticas e desfiles centralizados na sede do 

Município ocorrem em homenagem ao Sete de Setembro. 

Local: Escola Municipal Ribeiro da Luz, Escadaria do Paço Municipal e/ou Estádio 

Bolachão. 

14 a 17 

Festival 
Gastronômico 

Delícias da Terra 

 

Popular e Turística 

O Festival traz mostras da culinária tradicional do Município com o foco em nosso 

queijo Mussarela e na Ficazzela, além dos deliciosos doces caseiros. Conta com 

espaço para a exposição e venda de artesanatos e produto caseiro local. Músicos e 

bandas locais se apresentam durante o Festival, que visa cultivar a musicalidade de 

bandas locais se apresentam durante o Festival, que visa cultivar a musicalidade de 

raiz. O evento acontece durante 4 dias, de quinta-feira a domingo, na Praça 

Desembargador Ribeiro da Luz. 

Dia 23 
FESTA DE SANTO 

ANTÔNIO 

 

 

de junho é a data oficial de Santo Antônio, porém os moradores do bairro 

decidiram organizar a festividade no mês de setembro devido ao baixo número 

de festas religiosas nesta época. A festividade tem início na terça-feira com Tríduo 

preparatório que inclui o terço e celebração da Palavra com a participação de 

grupos de outras comunidades. Também elencam o evento, missa festiva, leilão 



 

de prendas, torneios, desfile de cavaleiros e forró. 

Local: Capela do Bairro Florentino. 

24 e 25  
FESTA DE SÃO 

MIGUEL ARCANJO 

Religiosa de 
Caráter 

Comunitário 

Durante a Festa, precedida de tríduo e celebração com bênçãos especiais, há leilão de 

gados e de prendas e festividades. 

Local: Capela e Salão Comunitário do Bairro da Vidinha. 

Dia 29 FESTA RAFAEL 
Religiosa de 

Caráter 
Comunitário 

Durante a Festa, precedida de tríduo e celebração com bênçãos especiais, há leilão de 

gados e de prendas e festividades. 

Local: Capela Do Bairro do Rafael 

 OUTUBRO 

08 a 09 FESTA DA MÃE 
RAINHA 

 Durante a Festa, precedida de tríduo e celebração com bênçãos especiais, há leilão de 

gados e de prendas e festividades. 

Local: Capela da Mãe Raínha – Boa Vista (Capivari) 

 

 

 

Dia 12 

 

 

FESTA DE NOSSA 
SENHORA DA 

PENHA 

Religiosa de 
Caráter 

Comunitário 

A festividade tem início na terça-feira com Tríduo preparatório que inclui o terço 

e celebração da Palavra com a participação de grupos de outras comunidades. 

Também elencam o evento, missa festiva, leilão de prendas, torneios, desfile de 

cavaleiros e forró. 

Local: Capela de Nossa Senhora da Penha no Bairro Boa Vista. 

 NOVEMBRO 

 

15 a 19 

 

 

 

EXPOSIÇÃO 
SANTANA DO 

CAPIVARI 

 

 

 

É um tradicional evento do Distrito de Sant’Ana do Capivari. Há Torneio Leiteiro, 

shows sertanejos e de personalidades da terra, jantares e bailes, desfiles, barracas 

de artesanato, entre outros. 



 

 

 

 

 

 

 

Local: Centro Comunitário e Quadra de Esportes do Distrito de Sant’Ana do 

Capivari. 

 Dia 18 

 

 

CAFÉ NA ROÇA 

 

 

Cultural 

É um evento promovido pelo Centro de Atendimento ao Adolescente de Pouso Alto 

– CEAAPA que promove a cultura local e resgata os tradicionais cafés coloniais da 

região, além de outras delícias da terra. Conta com a participação do Grupo Viva 

Melhor e outras entidades públicas e privadas que promovem atividades 

recreativas e artísticas. 

Local: Escola Municipal Ribeiro da Luz ou Salão de Festa da Santa Casa. 

 DEZEMBRO 

Dia 08 

FESTA DA 
PADROEIRA NOSSA 

SENHORA DA 
CONCEIÇÃO 

Religiosa de 
Caráter 

Comunitário 

Durante a Festa, precedida de tríduo e celebração com bênçãos especiais, há leilão de 

gados e de prendas e festividades. Há barracas que servem comidas e bebidas, 

inclusive a tradicional Ficazzela. 

Local: Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição de Pouso Alto. 

Dia 25 NATAL 

Religiosa de 
Caráter 

Comunitário e 
Popular 

Tradicionalmente, a Praça Desembargador Ribeiro da Luz é iluminada e um 

Presépio é montado. Há Celebração da Missa de Natal e cultos religiosos. 

No fim de semana próximo ao evento, o público pode participar da programação 

gratuita, que inclui shows de música e de dança,  feiras e exposições de artesanato. 

Local: Igrejas locais e Praça Desembargador Ribeiro da Luz. 

Dia 31 

 

 

 

FESTA DE ANO 
NOVO 

 

 

Popular 

A partir das 21h deste dia, começam as apresentações culturais com shows de 

bandas consagradas local, regional e nacionalmente. À meia-noite, ocorre a 

queima de fogos de artifício no adro da Igreja Matriz, para marcar a virada do 



 

  ano, em um espetáculo pirotécnico que atrai o público local e visitantes. 

Local: Praça Desembargador Ribeiro da Luz. 

 


